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Pohjois-Savon Syöpäyhdistys on kansanterveysjärjestö, joka on toiminut vuodesta 1959. Vuosi 2020 oli
erittäin poikkeuksellinen koronapandemian takia. Vain pienet ryhmät pystyivät kokoontumaan kasvokkain,
mistä seurasi, että otimme enenevässä määrin käyttöön etäyhteyksiä teamsillä. Olemme uusineet paljon
toimintatapojamme vuoden aikana.
 
Yhdistyksen hallitus järjesti kesän aikana kaksi ennakointityöpajaa, jossa valitsimme Sitran megatrendeistä
ohjaamaan toiminnan kehittämistä seuraavat:
 
1. hyperkonnektiivisuus syvenee
2. terveys ja hyvinvointi korostuvat
 
Kävimme jokaisen työntekijän kanssa läpi, mitä kumpikin trendi tulee merkitsemään hänen työssään
tulevaisuudessa. Trendeistä muodostui vuoden 2021 teemaksi hyvinvoinnin edistäminen jokaisessa
kohtaamisessa.
 
Olen kiitollinen työntekijöillemme Tuulalle, Virpille, Heidille, Mintulle, Jaanalle, Annelle, Sarille ja Hennille,
jotka päivittäin toteuttavat tavoitteitamme. Meillä oli myös lyhytaikaisia toimijoita, joille kaikille kuuluu
kiitos yhteistyöstä. 
 
Kiitos yhteistyöstä Kuopion yliopistolliselle sairaalalle ja muille terveydenhuollon yksiköille. Kiitos Kuopion
kaupungille sekä muille kaupungeille ja kunnille eri puolilla maakuntaa. Kiitos Pohjois-Savon
syöpäyhdistyksen hallitukselle, kaikille kumppaniyhdistyksille ja järjestöjen alueellisille toimijoille (lueteltu
sivulla 4), joiden kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä.

Pirjo Airaksinen 
toiminnanjohtaja
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HYVÄ ELÄMÄ ILMAN SYÖPÄÄ JA SYÖVÄSTÄ HUOLIMATTA



Viralliset kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin koronan takia vasta 22.9. yhdistyksen omissa tiloissa. Säännöistä
poikkeava ajankohta oli mahdollista, koska oli säädetty laki väliaikaisesta poikkeamisesta covid-19  epidemian
rajoittamisen estämiseksi.
 
Syyskokous pystyttiin pitämään sääntöjen mukaisesti 1.12.2020 Kuopio Klubilla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat ja nautittiin päivällinen. Muuta ohjelmaa ei ollut osallistujamäärän rajoittamiseksi.
 
Hallitus            
Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet olivat:
Veli-Matti Kosma, puheenjohtaja
Tiina Nykky, varapuheenjohtaja                
Leena Rosenberg, varapuheenjohtaja
Anja Iivanainen                                                 
Leena Iivanainen                                              
Tuula Sapattinen                   
Hanna Seppä                           
Liisa Väätäinen
Eeva-Riitta Ylinen
 
Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen.
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Varajäsenet:
Päivi Auvinen
Tuula Iivonen
Tuula Kyyhkynen
Teija Niskanen
Eila Nuutinen
Milla Palm-Kilpi
Pekka Pollari
Sanna Rajapolvi
Maija Vainikainen

Yhdistyksen sijoituksista päättää hallituksen valtuuttamana
sijoitusvaliokunta, jonka jäseniä olivat:
Veli-Matti Kosma, puheenjohtaja
Teija Niskanen
Eeva-Riitta Ylinen
Leena Iivanainen, asiantuntijajäsen
Pirjo Airaksinen, sihteeri

Sosiaalitoimikunnan muodostivat Tuula Kyyhkynen ja toiminnanjohtaja.

Tilintarkastajat
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat HT Sirpa Koponen ja HT Tommi
Colliander. Varatilintarkastajina olivat HT Anita Niiranen ja HT Ari-Pekka
Poikonen.

Huomionosoitukset
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan myöntämän pronssisen
ansiomitalin sai Tuula Sapattinen.

Jäsenistö
Henkilöjäsenen jäsenmaksu oli 25 €. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 4 041
 (4 113 ed. vuonna) jäsentä.

Tuula Sapattinen vastaanotti pronssisen
syöväntorjunnan ansiomitalin



Jäsenetuudet
Yhdistyksen jäsenet saivat postissa Syöpä-lehden.

Potilasjäsenille maksettiin henkilökohtaisena jäsenetuutena 3 euron virkistysraha/vrk sekä polikliinisen että
vuodeosastolla tapahtuneen syövän hoidon ajalta. Maksukatto oli 20 vrk/hlö.

Itä-Suomen yliopiston apteekki antoi 10 %:n alennuksen käsikauppatuotteista näyttämällä syöpäyhdistyksen jäsenkorttia.

Kylpylähotelli Kunnonpaikka tarjosi majoitusta ja hyvinvointipalveluja etuhintaan: 15% alennus normaalihintaisesta
päivän majoitushinnasta. Jäsenhinta kylpylään oli 10€/kerta tai 93€/10 kertaa, kuntosalille 6€/kerta ja 53€/10 kertaa tai
kuukausikortti ja kuntosalin ja kylpylän yhteiskäynti 13,50€/kerta.

Toimisto ja talous
Yhdistyksen toimisto sijaitsi Kuopiossa osoitteessa Kuninkaankatu 23. Se oli avoinna yleisölle maanantaista torstaihin klo
9  - 15 ja perjantaina klo 9 - 13.

Yhdistyksessä työskentelivät:
Minttu Aho (äitiyslomalla 8.4. alkaen), vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Pirjo Airaksinen, toiminnanjohtaja
Henni Hämäläinen, Paikka auki – järjestöassistentti 16.3. alkaen
Heidi Kolehmainen (Suomen Syöpäyhdistyksen palveluksessa)
Tuula Mykkänen, taloussihteeri
Jaana Oikarinen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 9.3. alkaen
Virpi Nissinen, neuvontahoitaja, tuki ja neuvonta
Sari Nousiainen, perhetyön koordinaattori
Anne Rautiainen, saattohoidon vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Yhdistyksen kanssa samoissa tiloissa oli vuokralla Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry.

Tilikauden tulos on alijäämää -16.178,94 € ja taseen loppusumma 3.962.914,64 € (tilinpäätös on liitteenä).

Vuosikertomus luettavissa  osoitteessa:
 www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/yhdistys/toiminta/
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Syyskokous Kuopio Klubilla 1.12.2020 Henkilöstön yhteinen työnohjaus Vuoku talolla kesä 2020



Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion Yliopistollisen sairaalan kanssa yhteistyö jatkui erityisesti syöpäosaston,
sädesairaalan, kirurgian poliklinikan, naistentautien osaston ja poliklinikan, hematologian, korva-, nenä- ja
kurkkutautien, keuhkosairauksien, suu- ja leukakirurgian sekä lasten veri- ja syöpätautien yksiköiden kanssa. Myös
yhteistyö KYS:n kuntoutusohjaajien ja palliatiivisen hoidon poliklinikan kanssa ja Kuopion Kaupungin saattohoidon
tukiyksikkö Lehtola-kodin hyvin tärkeää. 
Yksityiset tehostetut hoiva -ja palvelukodit
Varkauden Sosiaali-ja Terveyskeskus sekä  kotisairaala ja kotihoito
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä (Iisalmen sairaala, Iisalmen kotisairaala ja kotihoito, asumispalveluyksikkö
Aurinkokartano)
Kuopion Kaupungin lapsi- ja nuorisotyö sekä ehkäisevä päihdetyö
Itäinen Syöpäkeskus - Fican East
Seurakunnat: Alavan seurakunta, Kuopion Seurakunta, Varkauden seurakunta, Iisalmen seurakunta
Alueen oppilaitokset: Savon Ammattiopisto, Savonia Ammattikorkeakoulu
Yhdistystoimijat: Mieli ry, MLL, Tukipilari, Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry, Ylä-Savon Vakka
Suomen Syöpäyhdistys ja sen jäsenjärjestöt
Tepi-terveyspalvelut
Itä-Suomen ja Turun Yliopiston Osaamispuu (avoin oppimissivusto)
Yhteistyö psykologin ja perheterapeutin kanssa
Kunnonpaikka, Vuorela

Vapaaehtoistoiminnan verkostot: Valikkoverkosto, Pohjoissavolaiset.fi, vapaaehtoistyö.fi
Kuntoutuksen palvelumuotoilu ja palveluiden kehittämisen työryhmä yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja
alueellisten syöpäyhdistysten kanssa
Psykososiaalisen työn työryhmä yhteistyössä Kuopion Yliopistollisen Sairaalan kanssa
Toimintojen koordinointi ja kehittäminen -yhteistyö KYS:n ja muiden järjestöjen kanssa
Vertaisohjaajapäivystyksen kehittäminen rintasyöpään sairastuneille, yhteistyössä KYS, OLKA toiminta
Yksi elämä -terveystalkoot
Pohjois-Savon alueen ehkäisevän päihdetyön työryhmä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö, HYTE-tiimin, EPT johtama työryhmä
Savuton Kuopio
Ilona -verkosto
Kuopion kaupungin johtama "Vanhemmuuden tuen toimintaryhmä"
Savonian johtama "Jatkuvan Oppimisen työryhmä"
Syöpäjärjestöjen kehitystohjelmien "Vapaaehtoistoiminnan uudet muodot" ja "Viestinnän kehittäminen
yhtenäisemmäksi" -projektit
Syöpäjärjestöjen yhteisen taloushallintopalvelun projektiryhmä

Yhdistys tekee alueellaan yhteistyötä julkisen sektorin, muiden yhdistysten, seurakuntien sekä yritysten kanssa.
Keskeisimmät yhteistyökumppanit vuonna 2020 ovat olleet:

Työryhmät ja verkostot, joissa yhdistys on toiminut vuoden 2020 aikana:
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Laadittiin Syöpäjärjestöjen viestintäohjelman pohjalta viestinnän suunnitelma ja omat tavoitteet seuraavalle vuodelle
Vertaistuessa, koulutuksissa, organisaatioiden välisessä yhteistyössä sekä asiakaskontakteissa otettiin käyttöön
etäyhteyksiä kuten Microsoft Teams, WhatsUp
Sosiaalisen median kanavia aktivoitiin ja näkyvyyttä saatiin lisää: vuoden loppuun mennessä Facebook sivuja seurasi
yli 960 ihmistä ja parhaimmillaan yksittäinen julkaisu saavutti yli 20 000 Facebookin käyttäjää. Instagram -tiliä seurasi
vuoden lopussa yli 460 henkilöä tai organisaatiota.

Vuosi 2020 oli monella tapaa erilainen; myös viestintä, vaikutustyö, yhteydenpito asiakkaisiin ja kohderyhmien
saavuttaminen poikkeusolojen keskellä vaati monenlaisia muutoksia. Vuoden aikana yhdistyksen viestintää kehitettiin
monella tapaa ja uusia tapoja asiakkaiden saavuttamiseksi kokeiltiin ja opittiin:

S I V U  0 5

Y H D I S T Y K S E N  N Ä K Y V Y Y S  J A  V I E S T I N T Ä

Hei, minä oon Pohjois-Savon Paula. Minä
annan monenlaista tukkee ja tietoo kaikille,
joita syöpä ja siihen liittyvät asijat koskettoo.
Minun luo voi jokkainen tulla juttelemmaan
just sellasena kun on ja järjestettään aina aikaa
sitä tarvitsevalle.
Vuonna 2021 myö panostettaan erityisesti
terveyen ja hyvinvoinnin edistämiseen
jokkaisessa kohtaamisessa.

"Vuoden viimeinen tapaaminen Iloa ryhmän kanssa toteutettiin
verkon välityksellä. Vietimme yhteisen joulukonsertin kuunnellen
jokaiselle rakkaita joulukappaleita ja suunnitellen mitä Joulu tuo
tullessaan. Tunnelma oli rauhallinen, lämmin ja niin tärkeä
vertaisuus toteutui täydellisesti." -Neuvontahoitaja Virpi Nissinen

Poikkeusolojen vastapainoksi ja yhdistyksen seuraajille
hyvää mieltä tuomaan esiteltiin Somekissa Armas.

Yhdistykselle laadittiin viestintäsuunnitelma, jossa mietittiin
yhdessä mm. kuinka yhdistys näkyy ja kuuluu ulospäin:



Euroopan Syöpäviikolle 25.-31.5. järjestettiin kuudella eri
paikkakunnalla etäliikuntatapahtuma: "Liiku levveesti kuntokävely"

Kansainvälisenä Maailman tupakattomana 31.5.  päivänä julkaistiin
työharjoittelussa olleen Eeva Mölkäsen potilastarina: "Kun syöpä
astui sisään odottamatta". 

Roosa Nauha kampanjan aikana toteutettiin luentoja syöpään
liittyvästä perinnöllisyydestä: 

21.10. Tanja Saarelan livestreamattu luento
4. & 17. & 23.11.  Heidi Kolehmaisen etäluennot
paikallisosastoissa

Arton Komsi ohjasi toimintakykyä ylläpitäviä harjoitteita
paikallisosastoiden kunnissa liikunnallisissa aamu- ja iltapäivissä

Järjestimme kaksi luentoa yhteistyössä Kuopion Kansalaisopiston
kanssa (mahdollisuus seurata etänä)

11.3.2020 Suolistoleikatun ja herkkävatsaisen ravitsemus -
ravitsemusterapeutti Päivi Lassila
6.10.2020 "Gynekologisten syöpien ehkäisy, toteaminen ja
hoito" - Auni Lindgren lääketieteen tohtori Naistentautien ja
synnytysten erikoislääkäri

Roosa nauha kampanjaan yhteydessä tehtiin yhteistyötä Savon
Ammattiopiston kanssa. Sosiaali- ja terveydenalan opiskelijat
tutustuivat hyvinvoinnin edistämisen ohjauksessa syöpään liittyviin
aiheisiin ja tuottivat kampanjalle viestintämateriaaleja, jotka olivat
esillä Savon Ammatiopiston toimipisteissä kampanjan aikana.

Yhdistys tarjosi Osuuspankin kesäduuni -kampanjan kautta
kesätöitä kahdeksi viikoksi paikalliselle nuorelle, jonka kanssa
suunniteltiin terveyden ja hyvinvoinnin teemaviestintää nuorille
sekä viestintää sosiaalisessa mediassa mm. kesäkumikampanjaa.

Lisätietoja antaa:
Heidi Kolehmainen p. 050 494 9238
 heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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Hyvinvoinnin edistäminen vuonna 2020 keskittyi kansainvälisten ja kansallisten kampanjoiden tukemiseen sekä
paikallisosastoiden kanssa tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Kuvatarina Maailman tupakattomana päivänä 

https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/liiku-levveesti/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/maailman-tupakattoman-paivan-2020-kuvatarina/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/live-stream-tanja-saarela/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/avoin-etaluento-syopayhdistyksen-perinnollisyysneuvonta/


Asiakkaita tavattiin henkilökohtaisesti (kasvotusten sekä etäyhteyksin) 494 kertaa
Luomia tarkastettiin 74ltä asiakkaalta
Lisäksi heitä tavattiin erilaisissa infotilaisuuksissa ja tapahtumissa

Rintaproteeseja sovitettiin 144 naiselle

Henkilökohtaisten tuki- ja neuvontapalvelujen tilastoja vuodelta 2020:

Rintasyöpäpotilaiden tukeen ja neuvontaan kuuluu myös rintaproteesien välittäminen:

 

Syöpään sairastuminen sekä itse sairastuneella, että läheisellä herättää
monenmoisia tunteita, ajatuksia, pelkoja ja kysymyksiä hoitopolun
varrella. Yhdistyksen neuvontahoitaja tarjoaa mahdollisuuden ja ajan
olla näiden mietteiden ja tunteiden äärellä. Neuvontahoitajaa voi tavata
kasvotusten, sähköpostilla, puhelimitse tai verkon välityksellä.
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Tuki- ja neuvontatoiminta

Poikkeusoloista huolimatta syöpään sairastuneiden, läheisten
sekä muiden tuki- ja neuvontatoiminta jatkui yhdistyksessä
rajoituksia ja suosituksia noudattaen. Osa toiminnoista
onnistuttiin siirtämään myös verkkoon ja toteuttamaan
etäyhteyksiä hyödyntäen:

Vertaistukihenkilöt

Vertaistukihenkilöt ovat itse sairastaneet, sairastavat tai olleet
sairastuneen rinnalla läheisenä. He tukevat omalla läsnäololla ja
kokemuksellaan, mikä on heitä auttanut syöpäpolun varrella. Antavat
toivoa tulevasta ja tekevät isolla sydämellä vapaaehtoistyötä. 

Vuonna 2020, vertaistukihenkilöinä toimi 22 henkilöä. 40 uutta
sairastanutta on saanut tukea ja kohtaamisia ollut 120. 
Suurin osa kohtaamisista on tapahtunut puhelimitse.
Uusia vertaistukihenkilöitä koulutettiin keväällä etäyhteyksin 6.
Koulutus toteutettiin neljänä iltana ja palaute oli hyvä. 

Yhdistys tarjosi vertaistukihenkilöille työnohjausta, jatkokoulutusta ja
virkistystä pitkin vuotta. Haluamme, että tukihenkilö tuntee olonsa
merkitykselliseksi ja turvalliseksi. 

"tulee itselle hyvä mieli, kun voi oman
kokemuksen kautta antaa toivoa toiselle"

 
"voimaannuttava porukka toiminnassa

mukana "
 

"mielenkiintoista toimintaa itse tehden tai
mukaan osallistuen – anna jotain, niin saat

takaisin moninkertaisena"
 

"aito ja välitön palaute tuettavalta on ihanaa"
 

"se, että voi tarjota pienellä teolla toiselle
ihmiselle merkityksellisen kokemuksen ja

auttaa siinä sivussa"

Miksi olet lähtenyt mukaan
vertaistukihenkilötoimintaan?



Sisar -ryhmä ohjaajina Jenni Peurajärvi ja Heidi Ruotsalainen kokoontui 7 kertaa, osallistujia oli 19 naista.

Tunteet sanoiksi -ryhmä ohjaajana Virpi Nissinen kokoontui kertaa, joista osa oli Teamsin kautta, ryhmässä oli
40.
 Miesten kahvila ohjaajana Matti Keski-Nisula kokoontui 2 kertaa, osallistujia ryhmässä oli 23 miestä
Iloa -vertaistukiryhmä kroonista syöpää sairastaville ohjaajina neuvontahoitaja Virpi Nissinen ja vertaisohjaaja
Sanna Rajapolvi kokoontui 11 kertaa, joista osa oli Teamsin kautta, osallistujia ryhmässä oli 77.
Suu- ja kurkkusyöpä -ryhmä ohjaajina Marlis Patja ja tukihenkilö Antti Kantelinen kokoontui 5 kertaa, osallistujia
ryhmässä oli 21 sairastanutta ja läheistä
Läheisryhmä ohjaajana neuvontahoitaja Virpi Nissinen kokoontui Teamsin kautta kaksi kertaa, osallistujia oli 8
läheistä
Iloa taiteesta ryhmä ohjaajana Johanna Rossi kokoontui 4 kertaa, osallistujia oli 22.
Fuck Cancer -kahvit järjestettiin 6 kertaa, joista 4 etäyhteyksin

Vertaistukiryhmä tarjosi mahdollisuuden sairastumisen prosessin käsittelemiseen ja omien voimavarojen etsimiseen
sekä voimaantumiseen arjessa. Vertaistuen mahdollistaminen ryhmissä on erittäin tärkeää – kukaan muu kuin
vertainen ei voi tuntea ja kokea samoin kuin toinen vertainen. 

Iisalmessa

Kuopiossa

Miesten ryhmä ohjaajana Juha Härkönen kokoontui 2 kertaa, osallistujia 15.

Naisten ryhmä ohjaajina Raija Hassinen ja Eine Rautiainen kokoontui 5 kertaa, osallistujia 30.

Naisten ryhmä ohjaajana Eija Salmela kokoontui 6 kertaa, osallistujia 52.
Miesten ryhmä ohjaajana Kristoffer Hagström kokoontui 6 kertaa, osallistujia 41.

Naisten ryhmä ohjaajana Milla Palm kokoontui 3 kertaa, osallistujia 12.

Ryhmä syöpään sairastuneille ohjaajana Inkeri Eriksen kokoontui 2 kertaa, osallistujia 13.

Nilsiä

Siilinjärvi

Varkaus

Vesanto

Tuusniemi
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Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät

Fuck Cancer brändiuudistus otettiin käyttöön 
 myös Pohjois-Savon alueella ja kahveja

järjestettiin etäyhteyksin poikkeusolojen
aikana



Kurssien tavoitteena on tukea työelämään ja arkeen paluussa, vahvistaa omia voimavaroja sekä mahdollistaa
vertaistuki. Kursseille on mahdollista hakeutua noin vuoden kuluttua sairastumisesta, kun syöpähoidot ovat ohi.
Kursseja on sekä avokursseja- että kuntoutuslaitoksessa järjestettäviä. Viime vuoden kurssien rahoitus tuli
kahdelta eri rahoittajalta ja yksi kurssi toteutettiin yhteistyössä Colores – Suomen suolistosyöpäyhdistyksen
kanssa. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta saimme kaikki kurssit pidettyä ja osallistujamäärät lähes täyttyivät.
Kursseille osallistui yhteensä 41 syöpään sairastunutta.

Järjestetyt kurssit vuonna 2020:

 Yhdessä liikkeelle! -Voimaa lähiluonnosta ja taiteesta kurssi 11.8.-24.9.
 Voimavaroja väreistä – taideterapeuttinen viikonloppu 10.-13.9
 Katse elämään pitkäaikaista syöpää sairastavien kurssi 14.-18.9.
 Gynekologisten syöpäpotilaiden yksilökurssi 27.9.-2.10.
 Suolistosyövän sairastaneiden yksilökurssi 16.-20.11.

"kurssi luo uskoa ja toivoa
selviytymisestä vakavan
sairauden kanssa”

”oli oikein mukava
kurssi, monipuolinen
ja antoisa”

”piristi ja eheytti
paljon”

”iloa, nauramista,
itkemistä, surua,
myötäelämistä,
tukea, huumoria”

”halu kokea ja tehdä
yhdessä – jakaa
kokemuksia”

”löysin väriä elämään”

PALAUTETTA
kursseilta:
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Kurssit syöpään sairastuneille

Lisätietoja antaa:
 Virpi Nissinen
040 733 4737 
virpi.nissinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

Kurssilaisia Mualiman navassa, Kuopiossa

YHTEISTYÖSSÄ:



Keskustelutukea: asiakkaita kohdattiin vuoden aikana 55 kertaa
Kuopion Kaupungin draamakasvattaja Anni Marinin Iloa arkeen 

Pilottipalvelu: Siivouspalvelua 4 krt/vuosi/perhe yhteensä 11 perheelle
Taloudellista tukea 
Psykoterapeutin luento syöpään sairastumisen vaikutuksesta parisuhteeseen

Hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta – Miten tukea lasta, kun 

Virkistykselliset lahjakortit koronaepidemian aikana
Pilottipalvelu: Lyhytterapiaa koko perheelle - palvelua syksyn 2020 aikana käytti 3 perhettä
Yhdessä eteenpäin -perhekurssi hotellikylpylä Kunnonpaikassa, kurssille osallistui 4 perhettä
Lapset puheeksi -keskustelut

Pohjois-Savon ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksissä oli käynnissä (2019–2020) lapsiperhepalveluiden kehittämishanke,
jonka aikana selvitettiin tuen tarpeita lapsiperheissä, joissa vanhempi sairastaa syöpää.  Tulokset osoittivat, että
perheet kaipaavat arkeen konkreettista-, taloudellista- ja psykososiaalista tukea.  
Näiden tulosten pohjalta tarjottiin perheille vuoden aikana:

-tehtävävideot perheille

 ja perheeseen

vanhempi sairastaa syöpää? -Lyhyt opas vanhemmille
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Perhekurssilla Rauhalahdessa tavattiin vertaisia, kuultiin
asiantuntijoiden luentoja ja virkistäydyttiin.

” Koko perheen henkiselle hyvinvoinnille
suuri asia.”

 
"Suuri kiitos tästä  mahdollisuudesta. Perhe

tarvitsi tätä palvelua. Yhteydenpito oli
hyvää, helppoa ja tapaamiset helppoja.
Positiiviset muistot kantavat pitkälle. ”

 
”Tosi hyvä palvelumuoto! Suuri tarve

sairastuneella on käsitellä sairastumistaan.
Palvelu oli todella hyödyllinen ja sai

selityksiä asioille. ”

Palautetta lyhytterapiasta:

” Silloin kun perheen 
vanhempi sairastuu, niin koko 

perhe sairastaa.”
 

”Lasten kanssa hyvin saatiin
keskustelua aikaiseksi: lapset pääsivät

kertomaan omista ajatuksistaan
vanhemman syöpään sairastumisesta

ja lapset tulivat mielellään
tapaamisiin.”

 
 

https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/florence-smithin-luento-ja-keskustelutilaisuus/
https://indd.adobe.com/view/d1e3efea-a693-4450-8e5b-b329fe6a8cd4
https://indd.adobe.com/view/d1e3efea-a693-4450-8e5b-b329fe6a8cd4
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/yhdessa-eteenpain-perhekurssi/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/florence-smithin-luento-ja-keskustelutilaisuus/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/florence-smithin-luento-ja-keskustelutilaisuus/
https://indd.adobe.com/view/d1e3efea-a693-4450-8e5b-b329fe6a8cd4


Luova kävelyreitti KuopiossaRoosa nauha tapahtuma Sonkajärvellä Iisalmessa 4H -yhdistyksen tapahtuma

Euroopan Syöpäviikon (25.-31.5.) aikana järjestettiin koko perheen luova kävelyreitti Kuopion keskustassa
Kuopio Juhlii -kaupunkifestivaaleilla(10.-17.8.) toteutettiin luova kävelyreitti uudestaan
olimme mukana juhlistamassa Iisalmen 4H-yhdistyksen 80 v. päivää Iisalmen Kirkkopuistossa
olimme mukana Sonkajärven paikallisosaston Roosa nauha -tapahtumassa kertomassa lapsiperheille
suunnatuista palveluista
veimme KYS lasten veri- ja syöpätautien osastolle herkkujoululahjat perheille ja osaston työntekijöille
Reetta Karhunen teki musiikkivideoita lapsille ja nuorille KYS:n syöpäosastolle ja kirjoitti musiikin
terapeuttisista vaikutuksista blogikirjoituksen

Lisäksi:

Perhetyö jatkuu Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksellä yksityisen testamenttilahjoituksen turvin ja
kehittämishankkeen tulosten pohjalta.
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Lisätietoja antaa:
Sari Nousiainen
044 749 7533
sari.nousiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/koko-perheen-luova-kavelyreitti-kuopiossa-euroopan-syopaviikolla/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/luova-kavelyreitti-kuopio-juhlii/
https://www.facebook.com/pohjoissavonsyopayhdistys/photos/pcb.3726905457347974/3726905340681319/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/blogit/musiikista-iloa-syopaa-sairastaville-lapsille/


Alueellamme toimi yhteensä 31 saattohoidon vapaaehtoista
 Uusia saattohoidon vapaaehtoisia koulutimme  8 henkilöä
 Työnohjauksia järjestimme 12 kertaa sekä etänä että kasvokkain (Iisalmi, Kuopio Varkaus)
 Virkistystä vapaaehtoisille 6 kertaa(Iisalmi, Kuopio, Varkaus)

Saattohoidon vapaaehtoisten toimintaa vuonna 2020 pyrittiin järjestämään koronarajoitusten ja -ohjeistusten
puitteissa. Vuoden aikana:

Saattohoidon vapaaehtoiset ovat tukeneet sairastuneita ja heidän läheisiään niin kasvokkain kuin puhelimitse.
Saattohoidon tukiyksikkössä, Lehtola-kodissa vapaaehtoiset olivat tauolla toiminnasta kevään ja alkukesän 2020, mutta
jatkoivat toimintaansa  osastolla elokuussa. Lisäksi osastolla on järjestetty musiikki -ja askarteluhetkiä.
Uusi ryhmä käynnistyi marraskuussa 2020 syöpään menettäneiden läheisille. Ryhmä jatkuu maaliskuulle 2021.
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Livestreamattu keskustelutilaisuus Maailman palliatiivisen hoidon ja
saattohoidon päivänä 10.10. Kuopion kaupungintalolla
Ylen haastattelu Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen saattohoidon
vapaaehtoisten tekemästä työstä
Blogikirjoituksia aiheesta yhdistyksemme sivuilla
Vapaaehtoisen ääni -video
Saattohoitoon liittyvät julkaisut yhdistyksemme sosiaalisessa
mediassa

Lisäksi yhdistys suunnitteli ja toteutti Itäisen Syöpäkeskuksen, Fican East:n
kanssa yhteistyössä "Saata Minut 2020"-kampanjan.  Kampanjan
tavoitteena oli tuoda esille hyvän ja yksilöllisen saattohoidon tärkeyttä ja
erityisesti psykososiaalisen tuen tarvetta. Kampanjan aikana järjestettiin:

Lisää kampanjasta ja linkit:
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/saata-minut-2020/

Lisätietoja antaa:
Anne Rautiainen
044 523 6996
anne.rautiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

Maailman saattohoidon päivän keskustelutilaisuuden osallistujat

Aino Väänäsen rahasto
Rahaston tarkoituksena on sääntöjensä
mukaan tukea Pohjois-Savon alueen
saattohoitotoimintaa myöntämällä ja
jakamalla avustuksia saattohoitotyöhön, sekä
käytännön hoitotyöhön että
hoitotyökäytäntöjen kehittämiseen sekä
apurahoja saattohoitotutkimukseen ja
syöpätautien ehkäisemiseen ja hoitoon
liittyvään tutkimustyöhön.

Rahaston hoitokuntaan kuuluivat:
Veli-Matti Kosma, puheenjohtaja
Tuula Iivonen
Hanna Seppä
Aino Väänänen
Pirjo Airaksinen, sihteeri

Rahasto on tukenut saattohoidon
vapaaehtoistoimintaa Lehtola-kodissa 2191,58
eurolla ja koordinaattorin palkkakuluja 60%.

https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/maailman-palliatiivisen-hoidon-ja-saattohoidon-paiva-kuopiossa/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/maailman-palliatiivisen-hoidon-ja-saattohoidon-paiva-kuopiossa/
https://areena.yle.fi/audio/1-50649562
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/blogit/psykososiaalinen-tuki-saattohoidossa/
https://www.youtube.com/watch?v=Uq-x45LiW5U


Vapaaehtoisten vertaistukihenkilöiden sekä saattohoidon vapaaehtoisten lisäksi yhdistyksessä toimii muita
vapaaehtoisia. Perinteisesti vapaaehtoisia on toiminut kirpputori Aarteessa, tapahtumajärjestäjinä,
lipaskerääjinä jne.

Vuonna 2020 vapaaehtoistoiminta oli osittain koronarajoitusten vuoksi keskeytettynä suurimman osan
vuodesta. Vapaaehtoisille järjestettiin kuitenkin tilaisuuksia virkistäytymiseen ja yhteiseen toimintaan
suosituksia noudattaen. Kuopiossa järjestettiin opastettuja keskiviikko kävelyitä, jotka olivat avoimia kaikille
vapaaehtoisille, keväällä kävimme piknikillä ja syksyllä illallisella. Kirpputori Aarteen vapaaehtoiset auttoivat
tilan uudelleen järjestämisessä ja siivoamisessa.

Vapaaehtoiset osallistuivat Roosa Nauha keräykseen myymällä nauhoja ja jakamalla kampanjan viestiä
"maailman välittävin kansa" mm. sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen naistoimikunta kokoontui Roosa nauha
päivän illalliselle.

Yhdistys osallistui aktiivisesti alueen Valikkoryhmän etäkokouksiin ja Iloa vapaaehtoisuudesta! -
tapahtumaan Kauppakeskus Matkuksessa 12.9.2020. Tapahtumassa kerrottiin yhdistyksen tarjoamista
palveluista sekä vapaaehtoistoiminnasta.
 
Lisätietoja antaa:
Jaana Oikarinen 
044 230 8741
jaana-oikarinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi.
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Yhdistyksen pöytä Iloa vapaaehtoisuudesta! -
tapahtumassa

Iloa vapaaehtoistuudesta! -tapahtuma
kauppakeskus Matkuksessa



Syöpää sairastaville tai sairastaneille ja heidän läheisilleen löytyy
toimintaa eri paikkakunnilla Pohjois-Savossa. Vuonna 2020
toimintaa oli 19 paikkakunnalla ja kohtaamisia yli sata.

Vuonna 2020 monen paikallisosaston toiminta keskeytyi
koronatilanteesta johtuen, mutta muutama vertaistukiryhmä ja
paikallisesti ohjatut kerhot kokoontuivat pienimuotoisesti. Lisäksi
järjestettiin ulkona yhteistä liikkumista ja varainkeruuta mm.
kirkkopyhien yhteydessä ja toripäivillä. Muutamalla
paikkakunnalla osallistuttiin etäluennoille ja harjoiteltiin
digitaitoja.

Paikallisosastojen johtokunnan jäsenet kutsuttiin 5.9. koolle
syyspäiville Kuopioon, Rauhalahden kylpylähotelliin. Syyspäivien
aikana keskusteltiin toiminnasta poikkeusolojen aikana, tulevan
vuoden toiminnasta ja toimintaan saatavista tukitoimista mm.
taloudellisesta tuesta ja varainhankinnasta. Paikalla oli toimijoita
yhdeksästä paikallisosastosta.

Lähes kaikki paikallisosastot osallistuivat Roosa Nauha keräykseen
myymällä paikkakunnillaan nauhoja. Poikkeusoloista huolimatta
vapaaehtoiset paikallisosastojen toimijat onnistuivat myymään yli
3700 kappaletta. 
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Kuopion paikallisosaston vapaaehtoiset
myymässä Roosa Nauhoja

Siilinjärven paikallisosaston jäseniä luovuttamassa 
 kipupumppua kotihoidolle



alkuavustukset lapsen sairastuessa tai sairauden uusiessa 

sairaalahoito- ja poliklinikkamaksut 2.582,10  
matka-avustukset 2.703,40
pysäköinti 2.606,70 
muut avustukset 3.383,92 

Taloudellista tukea  jaettiin vuonna 2020 seuraavista rahastoista syöpään sairastuneille sekä heidän läheisilleen:

Syöpää sairastavien lasten perheille:
Pohjoissavolaiset perheet voivat saada avustusta lapsen syöpäsairaudesta aiheutuneisiin kustannuksiin Juho-Pekka
Salorannan muistorahastosta. Avustuksen myöntää rahaston hoitokunta hakemuksen perusteella.
 
Syöpään sairastuneiden lasten perheitä avustettiin seuraavasti:

á 350 € yhteensä 8 kpl, 2.800 € syöpäsairauden hoidosta 
aiheutuneet muut kulut                                             

Yhteensä 14.076,12 € 

Rahasto omistaa Valkeisenkadulla huoneiston, jossa pitkästä matkasta syövän hoidossa olevien lasten perheet voivat
yöpyä maksutta. Lisäksi perheiden on ollut mahdollista majoittua vuokralla olevaan asuntoon Mailatiellä. 
Yöpymisiä asuntoloissa oli 257 kpl, kun edellisenä vuonna yöpymisiä oli 366 kpl. 

Syöpää sairastaville vähävaraisille ikääntyneille henkilöille: 
Erkki ja Maija Rytkösen rahasto tukee ikääntyneitä vähävaraisia 
Pohjois-Savossa asuvia syöpäpotilaita, jotka täyttävät seuraavat 
kriteerit:

1)      ikääntynyt (pääsääntöisesti 50-luvulla tai sitä ennen syntynyt)
2)     vähävarainen ( yksinasuvalle, jonka tulot ovat alle 15.000 € vuodessa / 
puolison kanssa asuvalle, jonka tulot yhteensä ovat alle 25.000 € vuodessa)
 
Kertomusvuonna avustuksen suuruus oli 300 € ja se myönnettiin 21 henkilölle.  Lisäksi sääntöjen mukaisesti lahjoitettiin
1.593 € Kirkon Ulkomaanavun kautta peruskouluikäisten koulutushankkeeseen Keniassa Kalobeyein pakolaisalueilla.
 
Perheiden tuki:
Kertomusvuonna saatiin lahjoitus, josta muodostettiin K.O. Kauppisen rahasto. Rahastosta voi hakea kerran
kalenterivuodessa harkinnanvaraista taloudellista tukea syöpää sairastava pienituloinen aikuinen, jolla on kotona asuvia
lapsia. Vuonna 2020 perusavustus oli 300 € ja lapsikorotus 200 €/lapsi, kuitenkin lapsikorotus voi enimmillään olla 600 € eli
yhteensä maksimimäärä on 900 €.
 
Myönnettävistä avustuksista tekee päätöksen Erkki ja Maija Rytkösen hoitokunta. Avustuksia myönnettiin kolmelle
hakijalle yhteensä 2.100 €.
 
Syöpää sairastaville vähävaraisille aikuisille:
jotka eivät ole ikääntyneitä Sosiaalitoimikunta myönsi hakemuksesta avustuksia henkilöille, jotka eivät täyttäneet Erkki ja
Maija Rytkösen rahaston kriteereitä ikänsä puolesta. Sosiaalitoimikunnalla on kuitenkin harkinnan mahdollisuus myöntää
avustus henkilölle, jolla on siihen hälyttävä tarve. Avustuksia myönnettiin yhteensä 4.200 €.
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Juho-Pekka Salorannan muistorahaston hoitokunta:
Pekka Saloranta, puheenjohtaja                            
Sirkku Saarelainen, varapuheenjohtaja                            
Päivi Itkonen                           
Saara Juvakka
Päivi Kallunki-Saesmaa
Minna Kovanen                  
Tuula Miettinen
Jouni Pesola
Elina Salkolahti                   
Pyry Saloranta

Erkki ja Maija Rytkösen rahaston hoitokunta:
Tuula Kyyhkynen, puheenjohtaja
LeenaIivanainen                                                   
Maija-Leena Leskinen    
Maarit Savolainen 
Pirjo Airaksinen, sihteeri



Savon Syöpärahasto tukee Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan vastuualueella
korkeatasoista tieteellistä syöpätautien tutkimustoimintaa. Apurahat jaetaan pääasiassa nuorille tutkijoille.

Myönnetyt tutkimusapurahat vuonna 2020 olivat:
5.000 €, Otto Jokelainen, Hyaluronaanimetaboliikka ja mikro-RNA:t ennusteellisina ja diagnostisina
tekijöinä munuaissyövässä
5.000 €, Kirsi Kainulainen, Pro-inflammatoristen makrofagien rooli syövän inflammatorisen
hyaluronaanimatriksin muodostumisessa
2.500 €, Elina Kaprio, Kliininen tutkimus Diffuusin Suurisoluisen B-solulymfooman hoidon komplikaatioista
5.000 €, Emmi Kärkkäinen, The functional roles of small noncoding RNAs in breast cancer
5.000 €, Anu Partanen, Veren kantasolusiirteen solusisältöön ja kantasolujensiirrosta toipumiseen
vaikuttavat tekijät
5.000 €, Nataliia Petruk, The role of CD73 in triple-negative breast cancer progression
6.000 €, Antti Turunen, Kohti optimaalista autologista kantasolusiirrettä
2.500 €, Henna Tynjälä, Solun ulkoisten vesikkelien rooli syöpäsolujen vasteessa sädehoidolle
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Savon Syöpärahaston hoitokunta 2020: 

Veli-Matti Kosma, puheenjohtaja
 Jukka Pelkonen, varapuheenjohtaja
 jäsenet: 
Merja Heinäniemi
Esa Jantunen 
Outi Kuittinen
Tuomo Rantanen
Pirjo Airaksinen, sihteeri



Toimisto:
 Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio

 ma-to klo 9 – 15 ja pe klo 9 – 13
Toimistolla sinua palvelee Tuula Mykkänen puhelimella 040 709 2430 tai sähköpostilla

tuula.mykkanen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
 

Kirpputori
Toimiston alakerrassa on kirpputori, joka on toistaiseksi suljettuna.

 
Verkkosivuiltamme:

www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi 
löydät ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja henkilökunnan yhteistiedot. 

 
Tapahtumiamme voi seurata Facebookissa:

https://www.facebook.com/pohjoissavonsyopayhdistys/
 

tai Instagramissa @pohjois_savon_syopayhdistys

Y H T E Y S T I E D O T

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry

@pohjois_savon_syopayhdistys

http://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/
http://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/
https://www.facebook.com/pohjoissavonsyopayhdistys/

